
 پنجمین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه ارومیه ) جام سردار شهید قاسم سلیمانی (
 

 

 برنامه مسابقات والیبال کارکنان

 برنامه پنجمین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه ارومیه ) جام سردار شهید قاسم سلیمانی (

 تیم های شرکت کننده:

 علم و فنآوریپارک  -1

 دانشکده دامپزشکی -2

 معاونت دانشجویی -3

 معاونت پژوهشی -4

 علومدانشکده  -5

 برنامه مسابقات والیبال

 مسابقات والیبال اولروز 

 محل برگزاری  نام تیم ها ساعت بازی تاریخ بازی

 سالن طوبی دانشکده علوم –دانشکده دامپزشکی  12.30 14/11/98 دوشنبه 1

 سالن طوبی معاونت پژوهشی –معاونت دانشجویی  13.30 14/11/98 دوشنبه 2

 

 مسابقات والیبال دومروز 

ساعت  تاریخ بازی

 بازی

 محل برگزاری  نام تیم ها

 سالن طوبی معاونت پژوهشی –پارک علم و فنآوری  12.30 15/11/98  شنبهسه  3

 سالن طوبی معاونت دانشجویی  -دانشکده دامپزشکی  13.30 15/11/98  شنبهسه  4

 

 

 

 

 



 پنجمین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه ارومیه ) جام سردار شهید قاسم سلیمانی (
 

 

 

 

 مسابقات والیبال سومروز 

 محل برگزاری  نام تیم ها ساعت بازی تاریخ بازی

 سالن طوبی معاو.نت دانشجویی – علومدانشکده  12.30 16/11/98چهارشنبه 5

 سالن طوبی دانشکده دامپزشکی – پارک علم و فنآوری 13.30 16/11/98شنبهچهار 6

 

 مسابقات والیبال چهارمروز 

ساعت  تاریخ بازی

 بازی

 محل برگزاری  نام تیم ها

 طوبیسالن  دانشکده دامپزشکی – معاونت پژوهشی 12.30 19/11/98شنبه   7

 سالن طوبی  دانشکده علوم – پارک علم و فنآوری 13.30 19/11/98شنبه   8

 

 مسابقات والیبال مپنجروز 

ساعت  تاریخ بازی

 بازی

 محل برگزاری  نام تیم ها

 سالن طوبی پارک علم و فنآوری – معاونت دانشجویی 12.30 20/11/98شنبه  یک  9

 سالن طوبی پژوهشیمعاونت  - علومدانشکده  13.30 20/11/98شنبه   یک 10

 

 

 توجه:

o - نیم ساعت قبل از شروع بازی در سالن حضور داشته باشند.تیمها موظفند 

  خواهد شد. گیم برگزار 3گیم از  2بصورت مسابقات 

  خواهد بود. 25در صورت برگزاری گیم سوم امتیاز این گیم نیز 

  چرخشی خواهد بود.نفره آزاد و فقط سرویس بصورت  5مسابقات بصورت 



 پنجمین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه ارومیه ) جام سردار شهید قاسم سلیمانی (
 

 

 

 

 کارکنان دانشگاه فوتسالبرنامه مسابقات 

 گروهبندی مسابقات فوتسال کارکنان

 4گروه 3گروه  2گروه  1گروه  ردیف

 معاونت آموزشی حراست دانشکده ادبیات معاونت پشتیبانی و اداری 1

 مهندسیدانشکده  دانشکده علوم ورزشی دانشکده کشاورزی ) الف( دانشکده کشاورزی )ب( 2

 دانشکده علوم دانشکده دامپزشکی امور مالی حفاظت فیزیکی 3

 - دانشکده اقتصاد پارک علم و فنآوری میاندوآب 4

 

 مسابقات فوتسال اولروز 

 نام تیم ها ساعت بازی تاریخ بازی

 مرکز میاندوآب –معاونت پشتیبانی  12.30 14/11/98 دوشنبه 1

 حفاظت فیزیکی –کشاورزی )ب(  13.30 14/11/98 دوشنبه 2

 پارک علم و فنآوری –دانشکده ادبیات  14.30 14/11/98 دوشنبه 3

 امور مالی –کشاورزی )الف(  15.30 14/11/98 دوشنبه 4

 

 مسابقات فوتسال دومروز 

 نام تیم ها ساعت بازی تاریخ بازی

 دانشکده اقتصاد –حراست  12.30 15/11/98سه شنبه   1

 دامپزشکی -علوم ورزشی  13.30 15/11/98 سه شنبه  2

 معاونت آموزشی –فنی  و مهندسی  14.30 15/11/98سه شنبه   3

 ----- 15.30 15/11/98سه شنبه   4

 



 پنجمین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه ارومیه ) جام سردار شهید قاسم سلیمانی (
 

 

 

 مسابقات فوتسال سومروز 

 نام تیم ها ساعت بازی تاریخ بازی

 کشاورزی ) ب ( –مرکز میاندوآب  12.30 16/11/98چهارشنبه 1

 حفاظت فیزیکی –پشتیبانی اداری  13.30 16/11/98چهارشنبه 2

 9کشاورزی ) الف –پارک علم و فنآوری  14.30 16/11/98چهارشنبه 3

 امور مالی –دانشکده ادبیات  15.30 16/11/98چهارشنبه 4

 

 مسابقات فوتسال چهارمروز 

 نام تیم ها ساعت بازی تاریخ بازی

 معاونت آموزشی –دانشکده علوم  12.30 19/11/98نبهش  1

 دانشکده دامپزشکی –حراست  13.30 19/11/98شنبه 2

 دانشکده اقتصاد –دانشکده علوم ورزشی  14.30 19/11/98شنبه 3

 

 

 مسابقات فوتسال مپنجروز 

 نام تیم ها ساعت بازی تاریخ بازی

 حفاظت فیزیکی –مرکز میاندوآب  12.30 20/11/98یک شنبه   1

 دانشکده کشاورزی )الف( –دانشکده ادبیات  13.30 20/11/98شنبه  یک  2

 دانشکده کشاورزی )ب ( –معاونت پشتیبانی  14.30 20/11/98یک شنبه   3

 پارک علم و فنآوری –امور مالی  15.30 20/11/98یک شنبه   4

 

 



 پنجمین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه ارومیه ) جام سردار شهید قاسم سلیمانی (
 

 

 

 

 مسابقات فوتسال ششمروز 

 نام تیم ها ساعت بازی تاریخ بازی

 دانشکده علوم –دانشکده فنی  12.30 21/11/98یک شنبه   1

 دانشکده علوم ورزشی –حراست  13.30 21/11/98یک شنبه   2

 دانشکده اقتصاد –دانشکده دامپزشکی  14.30 21/11/98یک شنبه   3

 

 

 توجه:

o -.تیمها موظفند نیم ساعت قبل از شروع بازی در سالن حضور داشته باشند 

  بعدی صعود خواهند کرد.از هر گروه دو تیم به دور 

  دقیقه ای بصورت روان برگزار خواهد شد. 20مسابقات در دو زمان 

 .تمامی تیم ها موظفند موارد مورد توافق در جلسه هماهنگی را رعایت نمایند 

 

 

 

 مدیریت تربیت بدنی         

 

 


